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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na identifikaci důležitosti influencerů v marketingové 

komunikaci podniku. Autorka v úvodní části práce představila teoretická východiska do problematiky, 

velmi pozitivně hodnotím zajímavá aktuální data o užívanosti sociálních sítí. Téma práce je velmi 

aktuální a autorka si bez problémů poradila s faktem, že o tématu neexistuje větší množství odborných 

publikací. V praktické části autorka představila výstupy výzkumu se slušně velkým vzorkem, 

nedostatkem je nerovnoměné rozložení co se týče pohlaví v jednotlivých skupinách, což může způsobit 

zavádějící závěry. Místy je vyhodnocení trochu nepřehledné a intepratace dat nepřesná např. s. 43 dole - 

relativní výsledky jsou pro generaci Y i Z prakticky totožné. Autorka navrhla velmi pěknou a detailně 

zpracovanou kampaň s influencery, která dojem z práce významně zlepšuje. Celkově hodnotím práci jako 

"velmi dobrou".  
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

Jaké další metriky mimo ROI navrhujete použít pro vyhodnocení navržené kampaně? Jaký je očekávaný 

nárůst počtu fanoušků Nemléka nebo očekávaný počet soutěžících v navrhované soutěži?  

 

 

 

 

V Plzni, dne 08. 06. 2020        Podpis hodnotitele  


